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SINTAXI

Malgrat
Albert Jané

Malgrat, a més de ser un nom 
geogràfic ben conegut (a 
Catalunya hi ha dues poblaci-

ons que tenen nom de preposició: En, al 
Conflent, i Malgrat, al Maresme), és un 
mot gramatical excepcional, perquè ha 
desenvolupat totes les possibilitats com 
a terme de relació. L’esquema, succin-
tament, seria el següent: la preposició 
malgrat, l’adverbi conjuncional malgrat 
tot, i la locució conjuntiva malgrat que.

Aquests tres termes gramaticals 
tenen en comú el valor de contrast o opo-
sició, contrast o oposició que estableixen 
entre les oracions o components de l’ora-
ció que relacionen, cosa que fa que, força 
sovint, qui ignora les propietats sintàcti-
ques de cada un d’ells usi indegudament 
l’un per l’altre. És a dir, que aquest usuari 
maldestre té en compte solament el valor 
podríem dir semàntic (la idea de contrast 
o oposició) del terme gramatical.

Com hem dit, malgrat és una prepo-
sició i, per tant, s’ha d’usar introduint 
noms o grups nominals, pronoms forts, 
infinitius i oracions relatives substan-
tives. 

[1]  Ho faran malgrat la nostra voluntat.

[2]  Malgrat ell la proposta va ser aprovada. 

[3]  No ho va aconseguir malgrat haver-hi tre-
ballat amb tant de delit.

[4]  Malgrat el que havien dit no hi van voler 
assistir.

En lloc de malgrat s’usen algunes 
vegades les locucions prepositives a 
malgrat de i malgrat i, formades a sem-
blança de a desgrat de i tot i, que tenen 
el mateix valor. La segona, si més no, no 
ens sembla pas admissible.

Malgrat tot és el que Fabra anome-
nava un adverbi conjuncional, és a dir, 
un terme que expressa el lligam lògic 
que hi ha entre els pensaments enun-
ciats en dues oracions consecutives, en 
aquest cas, naturalment, amb la idea 
d’oposició:

[5]  No crec que hi hagi gaire gent. Malgrat tot, 
hi anirem ben d’hora.

[6]  Ho van revisar amb compte i, malgrat tot, 
hi van sortir moltes errades.

Amb al mateix valor que malgrat 
tot s’usa a vegades malgrat això. Que 
aquests conjunts s’analitzin com a adver-
bis conjuncionals (com feia Fabra), com 
a connectors o com a grups formats per 
una preposició i un pronom fort és una 
qüestió purament teòrica, desproveïda 
d’importància. El que realment importa 

és no usar malgrat amb el valor de 
malgrat tot (o de malgrat això), tal com 
es fa algunes vegades:

[7]   *Sempre anaven curts d’armilla. Malgrat, 
es divertien molt.

Finalment, afegint el mot conjuntiu que 
a la preposició malgrat obtenim el conjunt 
malgrat que, considerat tradicionalment 
una locució conjuntiva concessiva, amb 
la qual enllacem una oració subordinada 
a la seva principal, sempre amb la idea de 
contrast o oposició:

[8]  Hi van anar malgrat que no en tenien gens 
de ganes.

[9]   Es guanyen bé la vida malgrat que viuen 
d’una manera miserable.

També en aquest cas és força fre-
qüent, potser podríem dir molt fre-
qüent, d’ometre el mot que, que és el 
que dóna valor conjuntiu a l’expressió. 
Construccions com la següent, doncs, 
són absolutament inadmissibles:
[10]   *Se’n va sortir malgrat no hi va posar 

gens d’esforç.
Potser hi podríem afegir que malgrat 

que té el mateix valor que un bon nom-
bre de locucions: encara que, bé que, tot 
i que, etc. ◆

(Marcel·lí Domingo i Sanjuán, On va 
Catalunya). 

[12]   ... el desvia en distraccions poc a propòsit 
i no sap veure ni mirar (Joaquim Santa-
susagna i Vallès, Definició de l’excursio-
nisme).

[13]   Abans, els homes tenien ulls i no sabien 
veure, eren sords a les veus de les coses 
(Miquel Palau i Claveras, La pintoresca 
història del calendari).

[14]   Germà, és que no saps veure o que no 
mires? (Carles Fages de Climent, El jutge 
està malalt). 

L’exemple següent, anotat a l’atzar 
de les nostres lectures, és també molt 
significatiu, car creiem que és ben clar 
que hi escau precisament veure i no 
veure-hi:

[15]   De seguida vaig pensar que l’única per-
sona realment destra en l’art de veure 
sense ésser vista era Miss Marple (Agatha 
Christie, Assassinat a la rectoria, traduc-
ció de Jordi García Clavel, p. 223).

Vet aquí, ara, el que en podríem dir 
un «mal exemple», que cal considerar 
també tributari, com dèiem abans, de 
la idea errònia que no és admissible l’ús 
intransitiu del verb veure desproveït de 
cap partícula pronominal: 
[16]   Era un home, diuen, que més que mirar hi 

sabia veure (Susanna Oliveira, «L’art de 
la botànica», Presència, 30/IV al 6/V del 
2010, p. 20).

Hi pot haver, com en tantes altres 
qüestions de llenguatge, casos dubtosos, 
en què el sentit, poc precís, quedi entre-

mig de veure i veure-hi. Aquest podria 
ser el cas de l’exemple següent (encara 
que ens inclinaríem a creure que aquí ha 
de ser precisament veure-hi):
[17]   És de les que no saben veure més enllà del 

nas (Josep M. Benet i Jornet, Berenàveu 
a les fosques). 

Òbviament, no s’han de prendre en 
consideració, en aquest apunt sobre l’ús 
intransitiu del verb veure, frases estere-
otipades del llenguatge col·loquial com 
Veus? o Ja veuràs, usades habitualment 
en lloc de Ho veus? o Ja ho veuràs. ◆


